
Verdiepingskring 

Het ontvouwen van leven – van natuurmens naar geestmens

Mensen kunnen ernaar verlangen om de bezieling achter alles wat leeft te doorgronden, 
maar wie zich werkelijk verdiept in het leven, blijft het als ondoorgrondelijk ervaren. Toch is 
het waardevol om de grote levensvragen te blijven stellen, omdat je dan je leven betekenis 
en richting kunt geven. 

Grote ingewijden verklaren dat ons verlangen om het leven te doorgronden voortkomt uit 
de innerlijke drang om terug te keren tot de bron waaruit we eens ontstaan zijn. Zij 
onderwijzen hoe de mens in de praktijk van het leven gehoor kan geven aan de innerlijke 
roep door een weg te gaan van geestelijke bewustwording en vernieuwing.

De verdiepingskring ‘Het ontvouwen van het leven - van natuurmens naar geestmens’ 
biedt je de gelegenheid om in vijf bijeenkomsten kennis te maken met het gedachtegoed 
van de rozenkruisers. De verdiepingskring sluit aan bij het gratis online-programma 
‘Mysteriën van geboorte, leven en dood’ en het nieuwe boek ‘Mysteriën en uitdagingen 
van geboorte, leven en dood’.

1. Geboren worden

• Wat kun je ontdekken als je het leven bekijkt van bovenaf ?

• Wat zijn de overeenkomsten tussen ontwikkeling van het embryo en spirituele 
ontwikkeling ?

• Welke wijsheden liggen verborgen in de triade eenheid, vrijheid en liefde ?

2. Bewust leven

• In hoeverre hebben we een vrije wil ?

• Hoe verhoudt de persoonlijkheid zich tot de microkosmos ?

• Wanneer kan de symbolische roos gaan bloeien ?

3. Een grens passeren

• Hoe werkt de wet van karma ?

• Hoe ontstaat ervaringsvolheid ?

• Hoe kunnen mannelijke en het vrouwelijke op een dieper niveau worden verenigd ? 

4. Herleven

• Waarom zijn gehechtheden en identificaties belemmeringen op het spirituele pad ?  

• Welke waarheden liggen er besloten in de symbolen punt, driehoek, vierkant en cirkel ?

• Waarom is het belangrijk dat lichaam, ziel en geest met elkaar worden verbonden ?

5. De roos aan het kruis hechten 
(landelijke afsluiting in Haarlem op zondagmiddag 26 november 2017)

• Waar komt de benaming rozenkruis vandaan ?

• Wat is de symboliek van de roos, van het kruis en van het rozenkruis ? 

• Wat is, wil en doet de School van het rozenkruis ?
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Adressen, startdata en tijden van de 19 verdiepingskringen

Alkmaar, Oudegracht 114, start op dinsdag 3 oktober, 20.00 - 22.00 uur
Amsterdam, Keizersgracht 123, start op dinsdag 26 september, 20.00 - 22.00 uur
Arnhem, Velperweg 58, start op vrijdag 29 september, 10.00 - 12.00 uur
Arnhem, Velperweg 58, start op dinsdag 3 oktober, 20.00 - 22.00 uur
Bergen op Zoom, Blauwehandstraat 21, start op dinsdag 26 september, 20.00 - 22.00 uur
Capelle aan den IJssel, Spoorlaan 4, start op dinsdag 26 september, 20.00 - 22.00 uur
Capelle aan den IJssel,  Spoorlaan 4, start op vrijdag 29 september, 10.00 - 12.00 uur
Den Haag, Bazarstraat 20, start op dinsdag 26 september, 20.00 - 22.00 uur
Den Haag, Bazarstraat 20, start op vrijdag 29 september, 10.00 - 12.00 uur
Doornspijk, Badweg 12, start op dinsdag 26 september, 14.00 - 16.00 uur
Eindhoven, Dierenriemstraat 4, start op dinsdag 26 september, 20.00 - 22.00 uur
Eindhoven, Dierenriemstraat 4, start op vrijdag 6 oktober, 10.00 - 12.00 uur
Enschede, Lasondersingel 188, start op maandag 16 oktober, 20.00 - 22.00 uur
Groningen, Nieuwe Boteringestraat 60, start op dinsdag 26 september, 20.00 - 22.00 uur
Haarlem, Zakstraat 4, start op dinsdag 26 september, 20.00 - 22.00 uur
Hilversum, Koninginneweg 4, start op dinsdag 26 september, 20.00 - 22.00 uur
Hoorn, Rode Steen 15, start op dinsdag 26 september, 20.00 - 22.00 uur
Maastricht, Wijcker Grachtstraat 20, start op dinsdag 26 september, 20.00 - 22.00 uur
Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1, start op dinsdag 26 september, 20.00 - 22.00 uur

Kosten: ! 25 voor de vijf bijeenkomsten
(inclusief koffie/thee en syllabus, contant te voldoen op eerste bijeenkomst)
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Mysteriën van geboorte, leven en dood

Lezingen en verdiepingscursussen in Vlaanderen

De Internationale School van het Rozenkruis (Lectorium Rosicrucianum) organiseert in het najaar 
van 2017 activiteiten over de mysteriën van geboorte, leven en dood. Deze sluiten aan bij het 
gelijknamige gratis online-programma en het recent verschenen boek ‘Mysteriën en uitdagingen 
van geboorte leven en dood - een nieuwe mens worden’. 

Het veelomvattende onderwerp wordt ingeleid op een zogeheten pilootlezing in Antwerpen, 
Brugge, Gent, Hasselt en Leuven. De toegang is gratis. Daarna vinden er verdiepingscursussen 
van drie avonden plaats in Brugge, Gent en Hasselt. De kosten voor deelname aan een 
verdiepingscursus bedragen 10 euro voor drie avonden en kunnen contant worden voldaan op de 
eerste avond. Uiteraard is het mogelijk om aan een verdiepingscursus deel te nemen zonder bij 
een pilootlezing te zijn geweest.

Ons leven speelt zich af tussen de grenzen van leven en dood, van geboren worden tot sterven. 
Maar wat gaat hieraan vooraf, en wat volgt daarop? En wat is – gezien vanuit dit perspectief – de 
zin van dit leven? Los van cultuur, opvoeding en religie, stellen velen zich die levensvragen. 
Sommigen hebben op die vragen pasklare antwoorden, hen aangereikt door traditie of 
wetenschap, en verbinden daar allerlei ethische kwesties aan.

Maar zijn geboorte, leven en dood wel de puzzels die je moet oplossen? Zijn het niet eerder 
mysteriën waarin je dieper kan doordringen? Zodat je leven nieuwe zin krijgt. Zodat de wezenlijke 
vraag niet meer is of er leven is voor de geboorte of na de dood, maar hoe je werkelijk kan leven 
voordat je sterft, en hoe je nieuw kan geboren worden.

Antwerpen
Pilootlezing: dinsdag 26 september, 20.00 – 22.00 uur, toegang gratis
Verdiepingscursus: in Gent
deFENIKS, Deurneleitje 6, 2620 Mortsel
 
Brugge
Pilootlezing: woensdag 27 september, 20.00 – 22.00 uur, toegang gratis
Verdiepingscursus: woensdag 4 oktober, 11 oktober en 18 oktober
20.00 – 22.00 uur, 10 euro p.p. voor de drie cursusavonden
Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge
 
Gent
Pilootlezing: dinsdag 26 september, 20.00 – 22.00 uur, toegang gratis
Verdiepingscursus: dinsdag 3 oktober, 10 oktober en 17 oktober 2017
20.00 – 22.00 uur,10 euro p.p. voor de drie cursusavonden
Lectorium Rosicrucianum, Lindenlei 12, 9000 Gent
 
Hasselt
Pilootlezing: woensdag 20 september, 20.00 – 22.00 uur, toegang gratis
Verdiepingscursus: woensdag 27 september, 4 oktober, 11 oktober 2017
20.00 – 22.00 uur, 10 euro voor de drie cursusavonden
CC, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt,
 
Leuven
Pilootlezing: dinsdag 26 september, 20.00 – 22.00 uur, toegang gratis
Verdiepingscursus: in Gent
Lectorium Rosicrucianum, Mechelsestraat 80, 3000 Leuven
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Mysteriën van geboorte, leven en dood

een nieuwe mens worden 

Spirituele levenskunst vanuit innerlijke kennis, liefde en daadkracht. 
Waarom ben ik geboren?Wat zou ik hier moeten doen? 
Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er dan met mijn bewustzijn?
Verdwijnt dat ook? Of neemt dat dan juist toe? 
Zou ik naar de hemel gaan of komt iets van mij misschien weer terug op aarde? 
Hoe kan ik omgaan met praktische en ethische dilemma’s over mijn leven en mijn levenseinde?

Dit zijn essentiële levensvragen die overal door mensen worden gesteld,
ongeacht hun cultuur, religie of maatschappelijke positie.
Als je dergelijke vragen werkelijk levend houdt, krijg je geen exacte antwoorden,
maar dan lossen de vragen op en word je zelf het antwoord. 
De wezenlijke vraag is niet of er leven bestaat na de dood, 
maar of je werkelijk levend bent voor de dood. 
Jouw visies op geboorte, leven en dood zijn 
bepalend voor de wijze waarop je je leven vormgeeft en ervaart.

Geboorte is het tegengestelde van dood, maar leven heeft geen tegenpool.
Het leven was, is en zal altijd zijn; het is een mysterie. 
Je zult het nooit volledig begrijpen, maar je kunt er wel dieper in doordringen
zodat je innerlijke leven vervuld wordt met het ware, het goede en het schone.

Dompel je onder in de oeroude en tegelijkertijd zeer actuele mysteriewijsheid van de rozenkruisers 
die in dit boek wordt uitgedragen. Ervaar de grootsheid van de geest. 
Laat je inspireren door de christelijke mysteriën, waarin alle bevrijdende waarden 
van voorgaande filosofieën en religies zijn samengevoegd en vernieuwd. 
Leef in het vlammende heden als in een dagelijks feest.
Ga de eeuwige vrijheid, die je liefdevol wenkt, binnen!
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